ÅRSMÖTET HÖSTEN 2020
ÅRSMÖTESHANDLINGAR

ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte lördagen den 5 december 2020 kl. 10:00

OBS detta blir ett Digitalt möte med anmälan via Golf.se
Föredragningslista
0. Följande punkter, 4 och 5 frångår ordinarie rutiner pga. att det är ett digitalt möte.
Mer information när länken skickas ut till alla som anmält sig.
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera
mötesprotokollet.
6. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande
verksamhets- och räkenskapsåret samt antal spelrätter i klubben.
7. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen enligt § 25.
8. Val för kommande verksamhetsår av (se not1).
a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av (1) år;
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
c. suppleanter i styrelsen för en tid av (1) år;
d.
d1 (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.
d2 beslut om ägardirektiv för val av revisorer. I dessa val får styrelses ledamöter och
suppleanter ej delta;
e. (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
f. ombud till GDF-möte;
g. (1) person att vara klubbens ägarrepresentant på AB:s bolagsstämma (denna person får
ej vara vald till uppdrag i styrelsen eller som revisor).
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
10. Övriga frågor.
Motioner ska inkomma till styrelsen skriftligt senast 16 okt.
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller
medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.
Not 1: ägardirektivet till AB:s bolagsstämma innebär att klubbens ordförande skall vara
styrelseordförande i AB:s styrelse och styrelseledamöter och suppleanter skall på
motsvarande sätt vara styrelseledamöter och suppleanter i AB:s styrelser. AB:s styrelse har
ansvar och skyldigheter reglerade i Aktiebolagslagen. Valda revisorer i klubben skall utgöra
lekmannarevisorer i AB enligt Aktiebolagslagen kap. 11.

Öregrunds Golfklubb Verksamhetsplan 2021
Anläggningskommittén
Organisation
Under 2021 kommer vi fortsätta samarbetet med On Green, Mikael Waldner, som
tar fram planer för gödsling, ogräsbekämpning, dressning m.m.
Vi har för avsikt att fortsätta samma antal banarbetare som tidigare. Banpersonalen
kommer beredas möjlighet att genomgå kompetensutveckling i grundläggande
golfbaneskötsel (GUB) samt vidareutbildas internt, det ska ske kontinuerligt och
efter behov.
Samarbete med gräs- och jord-analysföretaget LMI kommer fortsätta.
För att öka anläggningens attraktionskraft kommer arbetet med frivilliggrupper att
utökas i den mån medlemmar ställer upp.

Golfbanan
Grundstenen för vår verksamhet är vår bana, vilken vi skall vårda och utveckla så
långt vi har ekonomiska resurser för. Ambitionen och målsättningen är att vi minst
ska bibehålla kvalitén på alla delar av banan, samt se till att kvalitén blir jämn under
hela säsongen. Under 2020 har banan slopats om och vi har inrättat en ny tee 51. Ny
slope och ny indexering av hålen enligt SGF anvisning gäller från 2021. Nya
hålskyltar med tee 51 samt ny indexering sätts upp till våren.
En åtgärd inför säsongen 2021 är ombyggnad av Tee 47 på hål 4. Dessutom
kommer dammen vid hål 4 att grävas ur för att minska vassens tillväxt.
På hål 12 skall vi öka säkerheten genom att flytta övergången vid tee 47. Vi
planerar istället att göra en bred övergång längre fram.
Slänten från kullen vid stora buskaget på vänster sida av hål 7 rensas från sten samt
görs klippbar om vi får tjäle under vintern så att en grävmaskin kan komma fram. I
samband med det jobbet skall även diket på hål 7 grävas ur.
Under senhösten 2021startar planeringen inför ombyggnad av greenen på hål 16,
som planeras ske direkt efter årsskiftet 2022. Målsättningen är att nya greenen skall
vara spelklar inför sommaren 2022.

Frivilliggruppen kommer även 2021 arbeta aktivt med trimning av oklippbara ytor
som är i spel samt vid behov lucka upp bunkrar efter regnväder
Övriga arbeten med banförbättrande åtgärder enligt tidigare framtagen
utvecklingsplan, av Pierre Fulke Design AB avvaktas med tills ekonomin tillåter.

Övningsområde, drivingrange och korthålsbana
Vi kommer bibehålla kvalitén på övningsområdet, drivingrange och korthålsbanan.
Mindre justeringar med träd och kullar planeras för korthålsbanan efter säsongen
2020.
Ett nytt övningsområde skapas vid korthålsbanan, genom att modifiera nuvarande
hål 1 på korthålsbanan. Ett nytt hål 1 byggs mellan green hål 6 och tee hål 2
Mål och avståndsskyltar förbättras på drivingrangen vid behov.

Maskiner
Maskinparken för skötsel och underhåll av golfbanan håller en god nivå.

Bevattningsanläggningen
Sprinklerhuvuden på 18-hålsbanan kommer ses över och bytas ut där det behövs.
Planering för en ny bevattningsanläggning har påbörjats, då kostnaden är mycket
stor försöker vi klara att underhålla befintlig anläggning tills klubben har tillräckligt
med medel för ett totalt utbyte.
Klubbhus/övriga byggnader
Samtliga hus kommer ses över med avseende på målnings- och underhållsarbeten.
En modifiering av klubbhuset planeras för att skapa bl.a en personaltoalett och ett
pentry samt en gästtoalett.
I omklädningsrummen vid rangen kommer vi att byta ytskikt med början i
damernas omklädningsrum. Arbetet planeras påbörjas under senhösten 2020

Uppställningsplats
En allmän uppsnyggning planeras vid husvagnsparkeringen, bl.a. kommer
sandfickorna att flyttas under hösten 2020.

Miljö & Naturvård
Allmänt
Inriktningen de närmaste åren kommer att vara att uppfylla de synpunkter som
framkommit i samband med vår internationella certifiering enligt GEO. De
huvudsakliga områdena kommer att vara energianvändning, vattenvård och
biologisk mångfald.
Miljöplan
En uppdaterad miljöplan 2019 finns på hemsidan
www.oregrundsgk.com/miljoarbete

Marknad
Allmänt:
Alla företag och organisationer som ekonomiskt stödjer golfklubben är anslutna
och ingår i den så kallade företagsgruppen. Genom en kombination av aktiviteter,
exponering och nätverksträffar har vi skapat en plattform som tillsammans med
företagen ligger till grund för de kundrelationer vi har med varumärkesexponering
i och kring Öregrunds Golfklubb.
I företagsgruppen ingår klubbchefen och ordförande Håkan Sjöberg, Håkan
Schröder, Kai Johansson, Claes-Håkan Sandberg och Håkan Ahlström.

Målsättning:
Golfklubbens anläggning ska vara en mötesplats för alla som ingår i
företagsgruppen. Anläggningen ska vara öppen och tillgänglig där golfklubben
uppfattas som en serviceinriktad och seriös partner.
Planering:
Arbetet utgår från en upprättad planeringskalender som omfattar införsäljning,
genomförande och aktiviteter, efter säsongen ska analys och utvärdering ske.
Arbetsgruppen ska besöka eller kontakta några företag samt delta i gemensamma
aktiviteter eller tävlingar som arrangeras.

Aktiviteter:
Arbetsgruppen planerar för hela säsongen, med företagsarrangemang, som tex.
Nätverksträffar, golf- och padel spel samt en golfresa. De företagare som inte
spelar golf ska erbjudas annan aktivitet vid golfanläggningen.

Tävlingskommittén
Efter årets utmaning med Corona och att alla tävlingar hade löpande start hoppas
vi på att vi får återgå till att ha kanonstart på alla tävlingar 2021. Den modell som
tävlingsverksamheten har fungerar väl och skall behållas. Tävlingskommitténs
uppgift är att skapa ett variationsrikt och intressant tävlingsprogram som inspirerar
medlemmarna till ett aktivt deltagande i klubbens tävlingar. Detta gäller såväl
individuella som par- och lagtävlingar. Kommittén kommer aktivt arbeta för att ha
ett brett urval av olika spelformer såsom bästboll, singelspel, slag eller slaggolf.
Tävlingskommittén kommer med tydlighet att beakta de synpunkter som
framkommer i den enkätundersökning som klubben använder för att läsa av
medlemmars och gästers synpunkter. Stor vikt kommer att läggas på att utforma
ett tävlingsprogram som i möjligaste mån intresserar och passar alla våra
medlemmar.
Klubbtävlingar
Säsongsstart: Tävlingssäsongen beräknas starta vecka 18
Golfveckan: Planeras att genomföras vecka 28 som tidigare år.
Tävlingsprogram: Detaljplanering av tävlingsprogrammet sker under början av
2021 och kommer att vara färdigt och behandlat i styrelsen i god tid till säsongsstart
Distrikts- och seriespelstävlingar tilldelade från UGF tillkommer till vårt program
Klubbmästerskap
Kommitténs målsättning är att så många som möjligt av klubbens medlemmar ska
delta i klubbmästerskapets olika klasser.
Tävlingsledare
Det behövs ständigt nya tävlingsledare, kan/vill du hjälpa till så anmäl dig till
någon i tävlingskommittén!

Samarbetspartners
Samarbetspartners till tävlingsverksamheten behövs alltid, vi tar gärna emot
förslag på företag eller privatpersoner som vill vara med och synas i
tävlingssammanhang.

Sportkommittén
Vi ska verka för att fler medlemmar ska delta i klubbens utbildningsverksamhet, få
fler medlemmar att delta i seriespel och nationella tävlingar utanför Öregrunds
golfklubb. Verka för att få fler juniorer att delta i klubbens juniorträning och
utveckla den verksamheten med hjälp av klubbens juniortränare.
Sportkommittén ska erbjuda utbildning för att medlemmar ska inspireras att
utveckla sig som golfare. Både individuell och utbildning för grupper ska finnas
för att passa så många som möjligt. Ambitionen är även fortsättningsvis att
klubben ska erbjuda utbildningar på kvalitativt hög nivå till ett gångbart pris.
Vi ska verka för att kunna erbjuda följande aktiviteter:
Grupp och individuella lektioner med mål att öka antal medlemmar som deltar i
utbildning.
Mer koncentration på individuell träning och utbildning under senare del på
säsongen.
Dam-, herr- och juniorläger ska anordnas enligt tidigare modell.
Fler demodagar/kvällar på rangen av golfutrustning.
Träningskvällar på rangen med kaffe/korv.
Träningsgrupper med barn och ungdom på korthålsbanan.
Träning för dem med högt hcp som vill utveckla sitt spel.
Att tillsammans med klubbkommittén anordna träffar med nyblivna golfare och
medlemmar som har spelat lite längre där vi träffas för att träna ihop och sedan
spela 9 hål tillsammans.
Erbjuda en fast tid i veckan där nya golfare kan gå ut och spela fadderrundor.
Inom alla golfklubbar finns personer som har stort intresse för regelfrågor. Detta
intresse ska stimuleras eftersom golfen mår bra av att regelkunskapen är hög. Vi
vill jobba för att få igång en grupp som har ett extra intresse av att jobba med

regelfrågor. Detta vill vi göra i samarbete med tävlingskommittén. Ska verka för
att genomföra följande aktiviteter:
Regelutbildning i form av SGF:s utbildning TLR1 ska erbjudas tävlingsledare och
dem som jobbar med och har intresse för hcp- och regelfrågor. Även andra typer
av regelutbildningar som kan vara av intresse.
Ta fram en modell för att ha ”Veckans regelfråga” som ska presenteras vid
onsdagens seniortävlingar och nere på drivingrangen.
Regelvandringar för medlemmar på banan/regelkvällar för att diskutera olika
regelfrågor.
Verksamheten vid klubben ska vara framåtskridande inom följande områden:
Nybörjarutbildning Grönt Kort för att hjälpa nya intressenter att bli ”golfare”.
Öregrundsmodellen som innebär viss rabatterad utbildning ska fortsätta som
föregående år.
Junior- och knatteverksamhetens träningar erbjuder vi även på en veckodag,
söndagsträningen fortsätter som tidigare. Träning för knattar ska ledas av
elitspelare och duktiga ideella ledare. Juniorer som kommit lite längre tränas av
klubbens pro. Spel på annan grannklubb med övernattning för att stärka
gruppkänslan.
Fortsätta med skolsamverkan på högstadiet och även på Fritids, söka pengar via
UGF.
Ungdomsledare ska erbjudas att delta i ledarskapsutbildningar som hålls av UGF.
Prova-på dagar för att locka intresserade potentiella medlemmar att komma in i
vår verksamhet.

Gemensamt
Reception/kansli/shop
I receptionen och shopen kommer vi att fortsätta vårt arbete att ge en hög service,
som bygger på personalens kunskap om golf och försäljning. Shopen ska erbjuda
ett sortiment som tilltalar våra medlemmar och gäster.

TV/visningssystem
Uppdaterad programvara och nya skärmar för att visa realtidsinformation kommer
att installeras under våren.
Internet/fiber
Installation av fiber och nya accesspunkter för säkrare internetuppkoppling och
lagring i molnet, samt utbildning av styrelsen i digitaluppkoppling för konferenser
via länk.
Restaurang och kioskverksamhet
Restaurang Syrrans med Siri och Ann, kommer att fortsätta att servera oss god mat
och med samma höga serviceanda som vi haft under 2020.
Hjärt- och lungräddning
I anslutning till säsongsstart kommer personal och funktionärer utbildas i hjärt lungräddning.

Klubbkommittén
Övergripande
Kommitténs huvudsakliga syfte är att verka för trivselskapande aktiviteter för
klubbens medlemmar samt att bedriva en välplanerad och aktiv verksamhet för
information och kommunikation till klubbens medlemmar. Klubbkommitténs
ansvar omfattar även dam- och seniorkommittéernas verksamheter.
Medlemsvård och trivselaktiviteter
Vi ska aktivt arbeta för att öka antalet medlemsaktiviteter med betoning på trivsel
och klubbgemenskap. Syftet är att stärka vårt varumärke som den 'Familjära
golfklubben'. Precis som 2019 kommer vi genomföra en informations- och
grillkväll för medlemmarna (utgick 2020 p g a Corona). Utöver det är
målsättningen att utöka antal medlemmar i frivilliggrupper som ideellt skall jobba
med diverse göromål på klubben.

Nyhetsbrev
Vi kommer fortsätta satsningen på nyhetsbrev en gång per månad med
ungefärligen samma upplägg och innehåll som 2020. Nyhetsbreven skall spegla
vad som är aktuellt i klubben ”just nu” och den närmaste framtiden, med målet att
hålla klubbens medlemmar välinformerade. Nyhetsbrevet ska spegla aktiviteter,
frågor och beslut som är av medlemsnytta och som gör att medlemmarna kan
känna delaktighet i klubbens verksamhet. Nyhetsbrevet skickas ut via Epost.

Hemsidan och Facebook
Fortsatt utveckling av hemsidan tillsammans med medlemmarna för att alltid ha en
uppdaterad sida med aktuell och tydlig information men även intressanta
erbjudande till våra medlemmar, samarbetspartners och våra gäster.
Seniorerna
Målgrupp och mål 2021
Målgrupp är tydlig, klubbens damer och herrar 55+ är de ålderssegment som vi
fokuserar vår verksamhet och aktiviteter på. I dagsläget innebär detta drygt 750
medlemmar och där vi idag har drygt 45% som redan aktiva i seniorkommitténs
organiserade tävlingar och verksamhet.
Onsdagsgolfen Herrar och Damer 55+
Verksamheten vänder sig till alla damer och herrar 55+ som är medlemmar i
Öregrunds Golfklubb. För damerna krävs inte officiellt spelhandicap. För herrarna
gäller officiellt spelhandicap. Spelformen är slaggolf. För 2021 planerar vi vissa
förändringar i syfte att tillgodose så många spelare som möjligt inom den
tävlingsfilosofi som vi bedriver onsdagsgolfen. Vårt utvecklingsarbete har startat
och beräknas vara klart innan årsskiftet 2020.
Totalt antal tävlingar 2021 är beräknat till 15 med start den 21 april och avslutas
den 15 september. Ett speluppehåll görs under högsäsongen juni/juli månad.
Order of Merit - Onsdagsgolfen
Order of Merit är en summering av resultaten för onsdagsgolfen under säsongen.
För deltagarna gäller att de 10 bästa resultaten räknas och ingår i Order of Merit.
Principen som gäller är de lägsta nettoslagen för varje tävling. Order of Merit görs
av via kommitténs egna dataprogram.
Greenfeerundan
Greenfeerundan vänder sig till damer och herrar 55+ och som är medlemmar inom
Öregrunds Golfklubb. Touren spelas på fyra golfbanor med start den 24 maj och
avslutning den 23 augusti.

Funktionärer och arbetsgrupper
Seniorsektionens funktionärsregister och organisationsschema omfattar ett 10-tal
personer, damer och herrar. Gruppen kommer att vara verksam vid bemanning av
tävlingskiosk, registreringsarbete, praktiska arbeten i samband med våra
arrangemang.

Matchspel herrar
För 2021 satsar vi på att öka matchspelet för seniorer herrar att vi ytterligare ökar
informationen och marknadsföringen i syfte att nå förväntat utfall med 40 aktiva i
matchspelet. Vi kommer att fortsätta med spelformen vinnare och lucky/loser.
Seriespelet seniorlag, damer o herrar 2021
Vi fortsätter vår satsning på distriktets seriespel för dam- och herrseniorer som
arrangeras av Upplands Golfförbund. Vår bedömning är att vi kan bibehålla
antalet lag även under 2021. Detta innebär att vi kommer att anmäla 12 seniorlag.

After Golf - tävlingar
För att öka den sociala samvaron införde vi för ett par säsonger sedan ”After Golf
” för alla damer och herrar som spelar ”Onsdagsgolfen”. Arrangemanget gjordes i
nära samarbete med Golfrestaurangen.
Ryder Cup Herrar
Tävlingen genomförs varje år där tävlingen 2021 kommer att spelas på vår
hemmabana. Ryder Cup spelas mellan Öregrunds Golfklubb och Älvkarleby
Golfklubb. Denna prestigefyllda tävling spelas under en dag i två olika klasser,
bästboll- och singelmatcher. Tävlingen spelas första veckan i september.
Solheim Cup Damer
Solheim Cup spelas mellan Öregrunds Golfklubb och Älvkarleby Golfklubb.
Tävlingen spelas under en dag och i två olika klasser, bästboll och singelmatcher.
2021 kommer tävlingen arrangeras av Älvkarleby Golfklubb och planeras till
första veckan i september.
Senior Power
Vänder sig till alla seniorer damer och herrar och som är medlemmar i
golfklubben. Alla som vill röra på sig, förbättra sin rörelseförmåga och må bättre.
Gruppen möts en gång i veckan i så kallade träningsgrupper där deltagarna tränar
tillsammans.
Tour Ålands Cup
2020 tvingades vi annullera vår tourtävling på grund av Coronapandemin och
inreseförbudet till Åland. Arrangemanget 2021 kommer att gå under två dagar
under juli eller augusti med spel på Ålands Golfklubb.

Damkommittén
Damupptakt
Den sedvanliga damupptakten planeras runt månadsskiftet april/maj. Förutom golf
står modevisning, en god lunch och trevligt umgänge på agendan. I år drar vi även
en vinnare från Birdieholken från säsongen 2020 eftersom vi inte hade någon
Damavslutning.
Damstege
Vi planerar även att under 2021 arrangera en damstege vilken är en tävling i
matchspelsformat.
Hemlig resa
Den årliga hemliga resan anordnas som brukligt och den kommer gå av stapeln
under juli månad.
Ladies Open
Partävling med spelformen ”Bästboll” för damer och som ingår i golfveckan.
Golfsystrar
Golfsystrarna planeras att starta i maj och pågå fram till mitten av september. Man
träffas en dag i veckan på eftermiddagen för att spela nio hål tillsammans och
riktar sig främst till de som inte har någon spelpartner och har lite svårt att komma
ut på banan. Vi hoppas kunna anordna en lättare After Golf var 4:e vecka. Den
sista gången för säsongen ordnar vi med en middag efter genomförd runda.

Damavslutning
Säsongens sista damaktivitet är Damavslutningen som går av stapeln i
mitten/slutet av september. Lättsam tävling med efterföljande måltid samt
prisutdelning för dagens tävling, Damstegen samt Birdieholken.

Padel
Efter en bra säsong med många padelspelare bygger vi ytterligare en ny padelbana
då avkastningen från padeln är gynnsam för klubbens ekonomi.
Utvecklingen av padelbanan fortsätter med en läktare och markarbete runt banan
som sker 2020. Den nya banan möjliggör att fler padelspelare får tid för spel samt
att det kan anordnas tävlingar och cuper. I shoppen sker försäljning av racket, skor
och bollar.

Ekonomi
Det övergripande målet inför 2020 års verksamhet var att fortsätta arbetet från 2019 med att
ytterligare förbättra och stabilisera klubbens finansiella situation, ett resultat som skulle erhållas
genom ett positivt rörelseresultat och ett medvetet arbete för att minska bundna medel.
Tidigt under verksamhetsåret 2020 så slog effekten av Covid-19 till över hela världen och
osäkerheten om hur detta skulle påverka vår ekonomi och vårt golfspelande, tränande och
tävlande blev stor.
Det visade sig så småningom att denna oro var obefogad när vi relativt kort tid in på säsongen
kunde konstatera vilket stort intresse som golf- och padelspel hade blivit.
Visserligen blev tävlingsverksamheten till viss del påverkad och kunde inte påbörjas förrän till
golfveckan i juli, men samtidigt så tillkom nya medlemmar och många gäster besökte vår
anläggning, vilket i sin tur påverkade vår ekonomi på alla plan i en mycket positiv riktning.
Verksamhetsåret 2020 går nu mot sitt slut och vi har med det skapat ett ekonomiskt utrymme för
vidare utveckling under kommande år.
I budget för 2021 så utgår vi från att 2020 var ett exceptionellt år, vilket gör att vi balanserar våra
förväntningar till ett ”normalår”. Vi kalkylerar dock med att golfen får en fortsatt god utveckling
med medlemmar som spelar, tränar och tävlar med stort engagemang och glädje med sin sport. Vi
kalkylerar med att antalet gäster kommer att uppnå 2019 års höga nivå.
Vi förväntar oss även en fortsatt utveckling med fler padelspelare när vi inför säsongen 2021 kan
erbjuda ytterligare en bana till spel.
Det ekonomiska överskottet från 2020 och ett positivt budgeterat resultat för 2021 ger oss
möjligheten att utöka investeringsnivån jämfört med tidigare år.
Kostnadsmässigt påverkar investeringarna att avskrivningarna blir högre än tidigare år.
Det samlade budgeterade resultatet för 2021 beräknas uppgå till ett plus på 493 tusen kronor före
bokslutsdispositioner och skatt.
Nedan redovisas resultaträkning, specifikation över investeringar, balansräkning och kassaflöde
för budgetåret 2021 med jämförelser mot tidigare år.

Budget för 2021 (tkr)
Resultaträkning
Medlemsavgifter
Varor och tjänster till golfspelare
Varor och tjänster till padelspelare
Företagsmarknad
Bidrag och övrigt
Summa intäkter
Personalkostnader
Driftskostnader exkl. personal och
leasing
Leasingavgifter maskiner
Avskrivningar golf
Avskrivningar padel
Rörelseresultat
Räntor/Realisationsvinst
Resultat före bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Inkomstskatt
Resultat efter skatt

Investeringar
Utbyggnad klubbhus
Padelbana nr 2
Upprustning av omklädningsrum
Utbyggnad övningsområde
Totalt

Utfall
2019
3 923
3 831
165
698
462
9 079

Budget
2020
4 196
3 720
200
885
157
9 158

Prognos
2020
4 427
4 582
370
852
277
10 508

Budget
2021
4 690
3 852
490
820
201
10 053

-3 905

-4 175

-4 070

-4 077

-4 049
-539
-569
-53
-36
-17
-53
-53
-53

-3 586
-440
-635
-60
262
-16
246

-3 872
-554
-574
-60
1 378
73
1 451
-250
1 201
-160
1 041

-4 116
-561
-706
-100
493
0
493
-123
370
-79
291

Budget
2021
650
600
50
50
1 350

Balansräkning
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa tillgångar

Utfall
2019
11
9 355
10
710
4 794
528
15 408

Prognos
2020
7
9 375
10
600
5 311
2 100
17 403

Budget
2021
2
9 924
10
550
5 488
1 847
17 821

Eget kapital
Avsättningar
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

9 794
62
0
244
5 308
15 408

10 835
75
250
244
5 999
17 403

11 126
75
373
244
6 003
17 821

Prognos
2020

Budget
2021

2 222

1 097

-650

-1 350

0

0

Kassaflöde totalt

1 572

-253

Likvida medel IB
Likvida medel UB

528
2 100

2 100
1 847

Kassaflöde
Kassaflöde från rörelsen
Investeringar (Netto)
Amorteringar

Valberedningens förslag 2020 - 2021
Funktion
Namn
Förslag Styrelse
förslag 6 st ledamöter + ordförande
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleanter
förslag 4 st suppleanter

Revisorer, klubben
Revisor suppl,

Revisorer, AB

Ombud till GDF-möte

Håkan Sjöberg
Peter Larsson
Anders Fors
Börje Eriksson
Christina Ellesjö-Eriksson
Håkan Schröder
Sture Lindström

1 år
2 år
2 år
2 år
1 år

Omval

Ulf Hemmälin
Håkan Ahlström
Kenneth Sjölund
Charlotte Axelsson

1 år
1 år
1 år
1 år

Omval
Nyval
Nyval
Nyval

Karin Francois, KPMG
Nils Rogberg
Mattias Eklöf, KPMG
Ewa Lundholm

1
1
1
1

Omval
Omval
Omval
Omval

Karin Francois, KPMG
Nils Rogberg

1

år Omval

1

år Omval

Ordförande

1 år

Klubbens ägarrepresentant på AB:s bolagsstämma
Janolof Lundholm
Valberedning har varit

Period

Christina af Ugglas (sammank.)
Kjell Andersson
Sture Lindström

1 år

Omval

år
år
år
år

Nyval
Omval
Nyval
Nyval

Beslut om antalet spelrätter i respektive kategori
Styrelsen föreslår följande antal spelrätt för 2021
Max antal medlemmar

2021

Aktiva med spelrätt

1 050 st

Korthålsmedlem

250 st

Juniorer

200 st
1 500 medlemmar,
var av 1 250 medlemmar på 18-hålsbanan och
250 medlemmar på korthålsbana

Totalt

Årsavgifter
Styrelsen föreslår oförändrade årsavgifter samt övriga avgifter för 2021 enligt nedan.
Medlemsavgift

Nuvarande oförändrat till 2021

Medlemsavgift senior 26 – 79 år 5 400 kr/år krav spelrätt
Medlemsavgift 80 +
3 600 kr/år krav spelrätt
Medlemsavgift 22 – 25 år
3 200 kr/år krav spelrätt
Medlemsavgift 18 – 21 år
2 200 kr/år
Medlemsavgift 13 – 17 år
1 500 kr/år
Medlemsavgift 0 – 12 år
900 kr/år
Medlemsavgift korthål
1 400 kr/år
Passivmedlem
900 kr/år
Intro avg. köpt spelrätt
200 kr/år
Administrativ avg.
Intro avg. hyrd spelrätt
1 000 kr/år Hyra av spelrätt
Familjemedlemskap
12 300 kr/år

9. Styrelsen förslag till beslut
Delfinansiering av ny bevattningsanläggning
Bakgrund
Öregrunds Golfklubb har idag en gammal bevattningsanläggning som behöver uppdateras till
modernare standard för att golfanläggningens kvalitet ska kunna bibehållas och utvecklas efter de
önskemål och krav som ställs på en golfanläggning idag.
Vissa uppdateringar av bevattningens styrsystem har gjorts under åren, men mycket är
fortfarande från anläggningstiden. Det innebär att stora delar nästan är 30 år gamla och till delar
av anläggningen går det inte ens att få reservdelar.
Styrelsens förslag
Den totala kostnaden för ett nytt bevattningssystem beräknas uppgå till ca 6 miljoner kronor,
vilket delvis måste finansieras genom en extra insats från medlemmarna.
Övrig finansiering beräknas komma från statliga bidrag och banklån.
Styrelsen planerar för att bevattningsanläggningen behöver bytas inom den närmaste
5-årsperioden, vilket innebär att arbetet med finansieringen måste påbörjas omgående för att
mildra engångseffekten för golfklubben och för medlemmarna.
Styrelsens rekommendation är att medlemmar med spelrätt eller option på 18-hålsbanan,
exklusive juniorer, betalar en insats om 500 kronor/år fr o m år 2021 fram till och med det år då
byggnationen av en bevattningsanläggning påbörjas.
Insatsen kommer att sättas in på ett särskilt bankkonto som Östhammars Golf & Fritid AB öppnar
hos Nordea Bank AB.
Om byggnation av ny bevattningsanläggning inte genomförs, eller till sin helhet kan finansieras
genom externa bidragsgivare, så återbetalas inbetalade insatser till medlemmarna.
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar
att

bifalla styrelsens förslag om att medlem med spelrätt eller option på 18-håls-banan,
exklusive juniorer, betalar en insats om 500 kronor/år fr o m 2021 fram till och med
det år då byggnationen av bevattningsanläggningen påbörjas.

Inkomna motioner 4 st
Motion nr 1
Inkom ett förslag från Stefan Gullbrandsson
Tycker att två parkeringar skall vara till klubbmästare Herr och dam.
Stefan Gullbrandsson

Svar från styrelsen på inkommen motion:
Inrättande av parkeringsplatser för klubbmästare Herr och Dam.
Styrelsens yttrande
Styrelsen anser att det inte är speciellt bra med att upplåta två parkeringsplatser till
klubbmästarna. Det kan hända att klubbmästarna bara spelar sporadiskt på hemmaklubben och då
skulle ”deras” parkering stå oanvänd under långa tider.
Innevarande år 2020 som har haft ett stort antal golf- och padelspelare samt en restaurang som
har blivit väldigt populär då behövs varje parkeringsplats som klubben har att tillgå.
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar
att
avslå motionen om inrättade av två parkeringsplatser för klubbmästare Herr och Dam.

Motion nr 2
Ärende/ Öregrunds GK Padel Center
Den första arenan för padel öppnade i Sverige 2009. Den första banan öppnades i Båstad och
efter det kom padelsporten sedan spreds att vidare till övriga delar av Sverige. Nu går sporten in i
ny och spännande fas. Det byggs banor i stort sett varje kommun, inom olika föreningar och av
olika aktörer. Konkurrensen ökar dramatiskt då nya padelsatsningar snabbt växer fram. De
klubbar/företag som når fortsatt framgång jobbar både strategiskt och professionellt i allt som är
kopplat till driften av en lönsam padelverksamhet.
Öregrund GKs arenaområde är idag kommunens mest välbesökta arenaområde inom
besöksnäringen där tusentals gäster, medlemmar spelar golf på 18-hålsbanan, spelar på 6hålsbanan, tränar på övningsområdet, besöker restaurangen, etc.
När jag tar del av verksamhetsplanen för padelsporten saknar jag drivet i att bli en framgångsrik
aktör med en tydlig långsiktiga planeringen, strategi och viljeinriktning i hur man skall lyckas att
locka så många spelare som möjligt.
(utdrag ur verksamhetsplanen 2021) ”Efter en bra säsong med många padelspelare bygger vi en
ny padelbana då avkastningen från padeln är gynnsam för klubbens ekonomi. Utvecklingen av

padelbanan fortsätter med en läktare och markarbete runt banan som sker 2020. Den nya banan
möjliggör att fler padelspelare får tid för spel samt att det kan anordnas tävlingar och cuper. I
shoppen sker försäljning av racket, skor och bollar. ”)
Hemställan
Mot detta som bakgrund hemställer undertecknad att klubbledning och styrelse omgående startar
ett arbete i syfte att, bilda en padelkommitté, upprätta en verksamhetsplan och ett strategiupplägg
som visar på färdvägen för att nå tydliga uppsatta mål med Öregrund GK Padel Center.
Kai Johansson
Svar från styrelsen på inkommen motion:
Bildande av en Padelkommitte
Styrelsens yttrande
Styrelsen anser att en undersökning bör genomföras för att se hur padelverksamhet i stort är
organiserad. För att spela turneringar etc. så måste man ha licens och tillhöra en klubb som är
medlem i Svenska Padelförbundet. Styrelsen tror att den absolut största delen av padelspelet är
uppbyggt och utförs på ett fritt sätt utan klubbar, seriespel etc. det är banor där folk spelar för
skoj skull utan bindningar.
När klubben tidigt diskuterade att ta över den byggda padelbanan, var nog tanken att
verksamheten skulle generar intäkter till golfklubben, en ny intäktskälla helt enkelt.
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar
att
avslå motionen
att
ge styrelsen i uppdrag att göra en utredning om hur padelverksamheten ska organiseras i
framtiden.

Motion nr 3
Välkomnande miljö.
De flesta anläggningar inom besöksnäring där man inkluderar golfanläggningar, satsar på en
välkomnade miljö. Man gör det utifrån ” första ögonblickets påverkan”. De anläggningar som
satsat på en välkomnande miljö vet hur viktigt det första intrycket är, hur det påverkar oss när vi
sedan upplever andra delar inom anläggningen.
Golfklubben besökare möts idag av ett torg som saknar viktiga välkomnande detaljer, upplevelser
och praktiska lösningar som gör att man inspireras och påverkas positivt. Genom att vara

samlingsplats för våra besökare där man träffas, möts och stannar upp, går man vidare ut på
banan, utan ett bestående och välkomnande intryck.
Som motionär/förslagsställare uppmanar jag, ta hjälp med arbetet för att skapa en välkomnande
mötesplats. För vissa moment krävs kvalificerad kunskap för att se möjligheterna där man både
lyckas med att tillgodose de praktiska behoven som de rent miljömässiga livsnjutande detaljerna.
Det betongfundament ”fontänen” är idag det enda som besökaren kan vila ögonen på. Trots detta
skapar den i sin ensamhet en estetisk obalans, men något man kan bygga vidare på
Att ha en välkomnande och attraktiv torgmiljö borde vara ett av klubbens viktigaste mål, ett
utsmyckningsområde med sikte att skapa attraktion och positivt välkomnande.
Hemställan
Med ovanstående som bakgrund hemställer undertecknad att styrelsen omgående tar de kontakter
som är nödvändiga, kontaktar personer/företag som kan tänka sig bidra med den kunskap som är
nödvändig till att skapa en välkomnade utemiljö fylld av grönska och praktiska lösningar i ett
harmoniskt samspel.
Kai Johansson

Svar från styrelsen på inkommen motion:
Välkomnande miljö på klubben
Bakgrund
Motionären önskar att klubben tar hjälp med arbetet för att skapa en välkomnande mötesplats.
För att utveckla vissa moment gällande miljön krävs kvalificerad kunskap och förstå och
tillgodose de praktiska behoven.
Styrelsens yttrande
Styrelsen delar motionärens uppfattning att det är viktigt att besök på klubben ska vara
välkomnande på alla sätt, även miljömässigt.
Ett projekt bör sättas upp där kompetens inom klubben och hos samarbetspartners inventeras i
först hand. Ett förslag till utformning och vidare fortlöpande skötsel bör tas fram och presenteras.
Genomföras under säsongen 2021 om det ryms inom budget.
.
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar
att
bifalla motionen och uppdra till styrelsen att starta ett projekt som ska arbeta för en
välkomnande miljö på klubben.

Motion nr 4
Långsiktig ekonomisk plan
Frågan om, eller avsaknaden av densamma, tog undertecknad upp vid årsmötet 2018, återkom i
ärendet vid årsmötet 2019. Eftersom frågan lyser med sin frånvaro i den kommande
verksamhetsplanen återkommer undertecknad i ärendet, gör det tydligare i syfte att på ett par
viktiga faktorer
Återkommer i ärendet eftersom det finns en fara i att arbeta kortsiktig i sk ett års perspektiv. Den
mest tydliga risken ser undertecknad i att styrelsen lätt blir påverkad av enskilda ledamöter,
tillfälliga trender, idéer, osv. Frågor som kan ligga långt utanför klubbens grundläggande
verksamhetsidé.
Undertecknads uppfattning har varit och är, att den långsiktiga planen ligger fast över ett
tidsperspektiv som är längre än en styrelseledamots mandat på ett eller två år. Exempel på detta
är den Masterplan som antogs vid årsmötet mars 2015, vilken även 2021 ligger till grund för
golfbanans utveckling.
Risken med att inte anta en långsiktig ekonomisk- och verksamhetsmässig plan är att vi lätt
tappar greppet om vårt uppdrag, enskilda ledamöters personliga och känslomässiga idéer kan bli
styrande i viktiga, betydelsefulla frågor, frågor som medlemmarna inte efterfrågar.
Med detta som bakgrund hemställer undertecknad att årsmötet beslutar om att styrelsen får i
uppdrag att upprätta en ekonomisk plan för tiden 2021 - 2025. Att en verksamhetsplan upprättas i
syfta att peka ut verksamhetsområden och utvecklingsmöjlighet.
Sist men inte minst, skall det upprättas en aktivitetsplan som tydliggör färdvägarna för att nå de
verksamhetsmässiga och ekonomiska målen.
Vi befinner oss i en verksamhet fylld av förändringar, hot och möjligheter. Vi antar begrepp som
långsiktighet, hållbarhet utan att se perspektivet. Vi upplever framgångstider, lämnar förlustår
bakom om, vi har lätt för att dras med i framgången, trots att förluståren hänger som ett ok på
föreningens axlar.
Hemställan
Med detta hemställer jag att årsmötet den 28 november beslutar att styrelsen som väljs på
årsmötet omgående startar arbetet med att upprätta en långsiktig plan 2021 - 2025. Samt att den
långsiktiga planen presenteras vid vårens årsmöte 2021.
Kai Johansson

Svar från styrelsen på inkommen motion:
Yttrande från styrelsen för Öregrunds Golfklubb och Östhammars Golf & Fritid AB
Bakgrund
Motionären hemställer om att styrelsen får i uppdrag av årsmötet att upprätta en långsiktig
ekonomisk plan för åren 2021 - 2025.
Planen ska utgå från en verksamhetsplan där klubbens olika verksamhetsområden planeras och
värderas utifrån dess utvecklingsmöjligheter.
Planen ska mynna ut i en 5-årig ekonomisk plan och en aktivitetsplan som tydliggör färdvägarna
för att nå de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen.
Vidare så hemställer motionären om att den långsiktiga ekonomiska planen ska presenteras vid
vårens årsmöte 2021.
Styrelsens yttrande
Styrelsen delar motionärens uppfattning och ställer sig positiv till grundmeningen i motionen och
delar de åsikter om behovet av långsiktighet som beskrivs.
I samband med budgetarbetet för 2021 så har styrelsen tagit fram en 5-årig investeringsplan, detta
främst mot bakgrund av de stora investeringsbehov som kan ses inom de kommande 5 - 10 åren.
En investeringsplan är dock ”bara” en del från resultatet av en övergripande verksamhetsplan och
en ekonomisk plan som redovisar de åtgärder som krävs för att investeringarna ska kunna utföras.
De två senare saknas idag för att allt ska hänga ihop i sin helhet!
Östhammars Golf & Fritid AB och Öregrunds Golfklubb är i stort behov av att planera för en
tidshorisont som är längre än ett år.
Ett löpande femårsperspektiv är en bra ambitionsnivå där år ett avser budgetåret. Samtidigt
kräver en femårig långsiktighet ett lite nytt tänk och eftertänksamhet från styrelse och
verksamhet, detta samtidigt som det ger en trygghet i det löpande verksamhetsarbetet för sittande
och kommande ledning.
Styrelsen är som nämnts ovan positiv till motionen och att införa en långsiktig ekonomisk plan,
men är samtidigt ödmjukt inställd till uppgiften och den relativt korta tidsperiod som motionären
yrkar en färdig presentation på.
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar
att
att

bifalla motionen om införande av en långsiktig ekonomisk rullande 5-årig plan för
Öregrunds Golfklubb och Östhammars Golf & Fritid AB,
styrelsen får i uppdrag att arbeta fram planen under verksamhetsåret 2021 och att
den presenteras vid höstmötet 2021.

